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IV. 

ROGOZNICA

2.
Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 68/18, 110/18, 32/20), a sukladno  
Odluci o izmjenama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području Općine Rogoznica 
(“Službeni vjesnik Općine Rogoznica, broj 8/20) i sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih 
djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 3/19), Uprava društva 
Škovacin d.o.o. za komunalne djelatnosti, OIB 46637054013, Rogoznica, Obala kneza Domagoja 54, donosi

ŠKOVACIN D.O.O.

OPĆE UVJETE 
isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom, vozač odnosno vlasnik vozila (u daljnjem 
tekstu: Korisnik) sklapa s isporučiteljem komunalne usluge Škovacin d.o.o. (u daljnjem tekstu Isporučitelj 
komunalne usluge) ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje višesatne parkirališne, 
prihvaćajući propisane opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom i opće uvjete isporuke 
komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama.

Članak 3.

Članak 4.

Cijenu parkirališnih karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Isporučitelj komunalne usluge uz 
suglasnost  Općinskog vijeća Općine Rogoznica.

Izgled i sadržaj parkirališnih karata za parkiranje na javnim parkiralištima određuje Upravitelj parkirališta. 
Parkirališna karta mora sadržavati: naziv organizatora parkiranja, serijski broj, oznaku parkirališne zone, vrijeme 
dopuštenog korištenja parkirališta s naplatom, odnosno razdoblje na koje je sklopljen ugovor o korištenju javne 
parkirališne površine i cijenu. Parkirališna karta može se izdati i u nematerijaliziranom obliku. Nematerijalizirana 
karta izdaje se kao potvrda u elektroničkom obliku.

Isporučitelj komunalne usluge parkiranja na uređenim javnih površinama korisniku povlaštene parkirališne karte 
izdaje račun. Naplata povlaštene karte obavlja se izravnim plaćanjem gotovinom, neposredno na blagajni 
Isporučitelja komunalne usluge.

Članak 1.

Ovlaštene osobe koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje fotografiranje, evidentiranje 
mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registarske oznake vozila, a sve u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Isporučitelja komunalne usluge 
parkiranja na uređenim javnim površinama s naplatom.

Za korištenje parkirališta pod naplatom korisnik parkirališta mora imati odgovarajuću parkirališnu kartu. 
Parkirališna karta može biti satna, višesatna, dnevna ili povlaštena parkirališna karta, odnosno tjedna, 
desetodnevna i sezonska karta, samo za određenu parkirališnu zonu. Povlaštene parkirališne karte vrijede samo za 
ZONU 2. 

Članak 2.

Članak 5.

Ugovorom iz prethodnog članka ove odluke isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje ili 
oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije propisano. 

Parkirališna karta i povratna SMS poruka su dokazi o zaključenom Ugovoru o korištenju javne parkirališne 
površine u naplati u okviru dopuštenog vremena trajanja parkiranja vozila.
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Članak 10.

    od 15 minuta računajući od prvog zaustavljanja na parkiralištu,
2. koristiti parkirališnu kartu koja odgovara zoni parkiranja,

1. istaknuti parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku na vjetrobranskom staklu vozila na propisani način u roku 

Članak 9.

Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu Isporučitelja komunalne usluge 
parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta već korisnik zaprima tekstualnu potvrdu o plaćenoj parkirališnoj 
karti putem SMS-a ili internetske aplikacije koju koristi za plaćanje usluge (npr. PayDo).

Članak 11.

Valjana satna karta je ona parkirališna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:

- u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

Korisnik parkirališta parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom pristaje na uvjete Ugovora o korištenju 
javne parkirališne površine u naplati:

Ako korisnik ne primi SMS potvrdu o plaćenoj satnoj parkirališnoj karti unutar dvije (2) minute od slanja SMS 
poruke kojom se plaćanje želi izvršiti smatra se da plaćanje nije uspjelo te ga treba izvršiti koristeći jedan od ostalih 
ponuđenih načina. Ako korisnik ne primi tekstualnu potvrdu o plaćenoj parkirališnoj karti unutar dvije (2) minute od 
pokušaja plaćanja putem internetske aplikacije koju koristi za plaćanje (npr. PayDo) smatra se da plaćanje nije 
uspjelo te ga treba izvršiti koristeći jedan od ostalih ponuđenih načina.

- za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom,

Satna, višesatna i dnevna karta vrijede za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koje su izdane. Vrste i cijene 
satne, višesatne i dnevne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje isporučitelj komunalne usluge 
parkiranja na uređenim javnim površinama, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Rogoznica.

Naplata satne karte obavlja se isključivo automatski neposredno na parkiralištu. Automatska naplata satne karte 
podrazumijeva istodobnu kupnju i preuzimanje tiskane parkirališne karte neposredno na parkiralištu putem 
parkirališnog automata ili na drugim ovlaštenim mjestima prodaje. Naplata satne karte mobilnim telefonom 
podrazumijeva kupnju parkirališne karte elektroničkim putem.

Ako Korisnik javnog parkirališta nema valjanu parkirališnu kartu ili prekorači plaćeno vrijeme parkiranja smatrat će 
se da je preuzeo višesatnu parkirališnu kartu u punom trajanju. Pod višesatnom kartom u punom trajanju 
podrazumijeva se karta koju izdaje kontrolor, a koja važi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje do tog istog 
vremena u sljedećem danu, osim ako Korisnik javnog parkirališta s naplatom po preuzimanju naloga za izdavanje 
višesatne karte u punom trajanju ne zamijeni za zamjensku višesatnu kartu čiji iznos obuhvaća stvarno korišteno 
vrijeme usluge parkiranja (umnožak cijene parkiranja u određenoj zoni i sati od izdavanja višesatne karte do plaćanja 
iste) uvećan za naknadu za izdavanje višesatne parkirališne karte.

Članak 8.

Korisnik javnog parkirališta može, unutar petnaest (15) minuta od prvog zaustavljanja vozila na parkiralištu, kupiti 
dnevnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Uprave parkirališta. Kupnja dnevne karte na 
ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Uprave parkirališta podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje 
dnevne karte. Kupnja dnevne parkirališne karte može podrazumijevati izdavanje elektronske karte u 
nematerijaliziranom obliku i računa za istu.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište s naplatom uz korištenje satne i dnevne karte i 
vremenskog ograničenja trajanja parkiranja dužan je istaknuti valjanu satnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog 
stakla vozila ili zaprimiti SMS-potvrdu za plaćeno parkiranje u vremenskom roku od petnaest (15) minuta od 
dolaska korisnika na javno parkirališno mjesto s naplatom.

- za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkirališno mjesto s naplatom i

Članak 6.
Korisnici koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Općine Rogoznica, posjeduju / koriste 
stambenu nekretninu na području Općine najkraće 30 dana neprekinuto, kao i zaposlenici na području Općine 
Rogoznica imaju pravo kupnje sezonske karte po povlaštenoj cijeni.

Članak 7.

Svi korisnici imaju pravo kupovine tjedne i desetodnevne karte.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom, bez vremenskog ograničenja, koriste se i satna, odnosno višesatna i 
dnevna parkirališna karta.
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    registarsku oznaku ili na drugi način dovesti u zabludu Kontrolora parkiranja,

Isporučitelj komunalne usluge dužan je za cjenik komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i za 
svaku njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Rogoznica.

Ivan Ercegović,v.r.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta stavljaju se izvan snage Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na 
uređenim javnim površinama („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 6/20).

5. mora koristiti parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
Isporučitelja i u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

U Rogoznici,  04. siječnja 20212. godine 

3. ne prekoračiti dopušteno (plaćeno) vrijeme parkiranja,
4. u nematerijaliziranu parkirališnu kartu ne smije unijeti netočne podatke o vremenu korištenja parkiranja, netočnu 

Ako Korisnik parkirališta ne poštuje uvjete Ugovora o korištenju javne parkirališne površine u naplati pod točkom 
2., 4., 5., ovog članka, smatrat će se da, bez obzira ima li valjanu satnu ili povlaštenu kartu za vrijeme korištenje 
usluge, preuzima višesatnu parkirališnu kartu za zonu koju koristi, u punom iznosu. Na taj način izdanu višesatnu 
parkirališnu kartu nije moguće zamijeniti za zamjensku višesatnu parkirališnu kartu,  već se Korisnik tereti za puni 
iznos višesatne parkirališne karte.

Članak 12.

Članak 13.

                                                               
Direktor:


